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Contexto da Avaliação do Ciclo de Estudos
Relatório da CAE - Ciclo de Estudos em Funcionamento.
Contexto da Avaliação do Ciclo de Estudos

Nos termos do regime jurídico da avaliação do ensino superior (Lei n.º 38/2007, de 16 de agosto), a
avaliação externa dos ciclos de estudos deve ser realizada periodicamente. A periodicidade fixada é
de seis anos.

O processo de avaliação/acreditação de ciclos de estudo em funcionamento (Processo ACEF) tem por
elemento fundamental o relatório de autoavaliação elaborado pela instituição avaliada, que se deve
focar nos processos que se julgam críticos para garantir a qualidade do ensino e nas metodologias
para monitorizar/melhorar essa qualidade, incluindo a forma como as instituições monitorizam e
avaliam a qualidade dos seus programas de ensino e da investigação.

A avaliação é efetuada por uma Comissão de Avaliação Externa (CAE), composta por especialistas
selecionados pela Agência com base no seu currículo e experiência e apoiada por um funcionário da
Agência, que atua como gestor do procedimento. A CAE analisa o relatório de autoavaliação e visita
a instituição para confirmar as informações do relatório e proceder à sua discussão com
representantes da instituição.

Antes do termo da visita, a Comissão reúne para discutir as conclusões sobre os resultados da
avaliação e organizar os itens a integrar no relatório de avaliação externa a ser apresentado
oralmente. Esta apresentação é da responsabilidade do(a) Presidente da CAE e deve limitar-se a
discutir os resultados da sua análise em termos de aspetos positivos, deficiências, propostas de
melhoria e outros aspetos que sejam relevantes no contexto da avaliação.

A CAE, usando o formulário eletrónico apropriado, prepara, sob supervisão do seu Presidente, a
versão preliminar do Relatório de Avaliação Externa do ciclo de estudo. A Agência remete o relatório
preliminar à instituição de ensino superior para apreciação e eventual pronúncia, no prazo
regularmente fixado. A Comissão, face à pronúncia apresentada, poderá rever o relatório preliminar,
se assim o entender, competindo-lhe aprovar a sua versão final e submetê-la na plataforma da
Agência.

Compete ao Conselho de Administração a deliberação final em termos de acreditação. Na
formulação da deliberação, o Conselho de Administração terá em consideração o relatório final da
CAE e, havendo ordens e associações profissionais relevantes, será igualmente considerado o seu
parecer. O Conselho de Administração pode, porém, tomar decisões não coincidentes com a
recomendação da CAE, com o intuito de assegurar a equidade e o equilíbrio das decisões finais.
Assim, o Conselho de Administração poderá deliberar, de forma fundamentada, em discordância
favorável (menos exigente que a Comissão) ou desfavorável (mais exigente do que a Comissão) em
relação à recomendação da CAE.
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Composição da CAE

A composição da CAE que avaliou o presente ciclo de estudos é a seguinte (os CV dos peritos podem
ser consultados na página da Agência, no separador Acreditação e Auditoria / Peritos):

Carlos de O. Fernandes
Adília Cabral
Antonio Carles
Sérgio Teixeira 

1. Caracterização geral do ciclo de estudos
1.1. Instituição de Ensino Superior:
Instituto Politécnico De Leiria
1.1.a. Outra(s) Instituição(ões) de Ensino Superior (proposta em associação):

1.2. Unidade orgânica:
Escola Superior De Turismo E Tecnologia Do Mar De Peniche
1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (proposta em associação):

1.3. Ciclo de estudos:
Turismo e Ambiente 
1.4. Grau:
Mestre
1.5. Publicação em D.R. do plano de estudos em vigor (nº e data):
1.5._mTA_06_06_2013_Desp7368_2013 alteração.pdf
1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Turismo e Lazer
1.7.1 Classificação CNAEF – primeira área fundamental:
812
1.7.2 Classificação CNAEF – segunda área fundamental, se aplicável:
345
1.7.3 Classificação CNAEF – terceira área fundamental, se aplicável:
850
1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
120
1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, com a redação do
Decreto-Lei 63/2016 de 13 de setembro):
4 semestres
1.10. Número máximo de admissões aprovado no último ano letivo:
25
1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e sua
justificação
<sem resposta>
1.11. Condições específicas de ingresso.
Podem candidatar-se ao ciclo de estudos: 
a) Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal, nas áreas do Turismo e Lazer, da Biologia e
áreas 
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afins; 
b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1.º ciclo de
estudos 
organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este
Processo, 
nas áreas do Turismo e Lazer, da Biologia e áreas afins; 
c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os
objetivos do grau de licenciado pelo conselho técnico-científico da escola;
d) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como
atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo conselho técnico-científico da
escola
e) Estudantes que estejam em fase de conclusão do curso de licenciatura nas áreas de formação cuja
detenção é requerida para ingresso no curso e que declarem esse facto na candidatura.
1.12. Regime de funcionamento.
Pós Laboral
1.12.1. Outro:
Não aplicável
1.13. Local onde o ciclo de estudos é ministrado:
Escola Superior De Turismo E Tecnologia Do Mar De Peniche 
1.14. Eventuais observações da CAE:
<sem resposta>

2. Corpo docente
Perguntas 2.1 a 2.5

2.1. Coordenação do ciclo de estudos.
O docente ou docentes responsáveis pela coordenação do ciclo de estudos têm o perfil adequado:
Sim
2.2. Cumprimento de requisitos legais.
O corpo docente cumpre os requisitos legais de corpo docente próprio, academicamente qualificado
e especializado:
Sim
2.3. Adequação da carga horária.
A carga horária do pessoal docente é adequada:
Sim
2.4. Estabilidade.
A maioria dos docentes mantém ligação à instituição por um período superior a três anos:
Sim
2.5. Dinâmica de formação.
O número de docentes em programas de doutoramento há mais de um ano é adequado às
necessidades de qualificação académica e de especialização do corpo docente do ciclo de estudos,
quando necessário:
Sim

2.6. Apreciação global do corpo docente

2.6.1. Apreciação global
O Coordenador do Curso é Doutorado em Turismo, está em regime de tempo integral na IES, possui
algumas publicações na área de turismo, e é responsável por 3 UC´s (Turismo em Ambientes
Alternativos, Seminário I e Seminário II) neste CE, pelo qual possui perfil académico adequado.
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O corpo docente cumpre os requisitos legais, designadamente de corpo docente próprio (11 TI -
100%), academicamente qualificado (11 TI - 100% doutorados) e corpo docente especializado na AC
fundamental do CE (5 doutores em Turismo mais um doutor em Ciências Empresariais, com a tese
relacionada com o turismo (55%). Há um número elevado de docentes na área de Ciências
Empresarias (4), em relação ao peso dessa AC no CE (10 ECTS). Não são indicados docentes com
título de especialista. Não são indicados docentes com título de especialista por provas publicas.

Há diversas fichas docente incompletas, nomeadamente na parte da distribuição de serviço docente,
o que não permite retirar conclusões sobre a carga letiva do corpo docente. No entanto, há
evidência da redução de horário para docentes que ocupam cargos de gestão (por exemplo,
coordenador de CE) e horas atribuídas para a orientação de estágios. Das fichas completas, a carga
letiva aparenta ser adequada para docentes do ensino superior. 

Todos os docentes têm uma ligação estável com a instituição (11 – 100%), por um período superior a
três anos.

A IES indica duas áreas secundárias do CE (Ciências Empresariais-345; e, Proteção do Ambiente
-850). No entanto, nenhuma dessas áreas compõe o mínimo de 25% dos ECTS do plano de estudos
do CE.

2.6.2. Pontos fortes
O corpo docente cumpre os essenciais requisitos legais. Todos os docentes têm uma ligação estável
com a instituição.
2.6.3. Recomendações de melhoria
Estabelecer um rácio adequado entre os docentes das diversas áreas cientificas e o peso dessas
áreas na composição do plano de estudos do CE, particularmente a AC de Ciências Empresariais.

3. Pessoal não-docente
Perguntas 3.1. a 3.3.

3.1. Competência profissional e técnica.
O pessoal não-docente tem a competência profissional e técnica adequada ao apoio à lecionação do
ciclo de estudos:
Sim
3.2. Adequação em número.
O número e o regime de trabalho do pessoal não-docente correspondem às necessidades do ciclo de
estudos:
Sim
3.3. Dinâmica de formação.
O pessoal não-docente frequenta regularmente cursos de formação avançada ou de formação
contínua:
Não

3.4. Apreciação global do pessoal não-docente

3.4.1. Apreciação global
São indicados 14 técnicos e administrativos a TI em regime de exclusividade. Destes, 3 técnicos
superiores com grau de mestre; 6 técnicos superiores com grau de licenciado; 1 técnico de
informática com 12.º ano; 3 assistentes técnicos com 12.º ano e 1 assistente operacional com o 9.º
ano.
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Não há indicação de que a IES incentiva a frequência regular de cursos de formação avançada ou de
formação continua.

3.4.2. Pontos fortes
Nada a indicar
3.4.3. Recomendações de melhoria
É essencial a formação para o pessoal não-docente, por exemplo nas áreas da tecnologia e de inglês,
para acompanhar a evolução do ensino e da internacionalização.

4. Estudantes
Pergunta 4.1.

4.1. Procura do ciclo de estudos.
Verifica-se uma procura consistente do ciclo de estudos por parte de potenciais estudantes ao longo
dos 3 últimos anos:
Sim

4.2. Apreciação global do corpo discente

4.2.1. Apreciação global
Baixa procura do curso. Conta com um total de 19 inscritos (15 no 1º ano; 4 ino 2º ano), entre esses
42,2% do sexo masculino e 57,8% do sexo feminino. 

Os dois anos que o CE não abriu não ajuda os índices atuais da procura. 

4.2.2. Pontos fortes
Ambiente de ensino e perspetivas do aluno no geral é bom.

Aproveitamento escolar bastante positivo.

4.2.3. Recomendações de melhoria
Recomenda-se que a IES tome medidas (adicionais) para criar mais interesse entre os potenciais
alunos a nível nacional e internacional, a fim de aumentar o número de candidatos em experienciais
internacionais. 

Seria interessante incluir UC e Corpo Docente de áreas de Competitividade Empresarial, Inovação e
Empreendedorismo, uma vez que o curso se direciona muito para a parte empresarial turística,
atendendo a região em que se insere. Será necessário um esforço no sentido de melhorar a
continuidade dos alunos para o 2º ano do ciclo. 

5. Resultados académicos
Perguntas 5.1. e 5.2.

5.1. Sucesso escolar
O sucesso escolar da população discente é satisfatório e é convenientemente acompanhado:
Sim
5.2. Empregabilidade
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Os níveis de empregabilidade dos graduados pelo ciclo de estudos não revelam dificuldades de
transição para o mercado de trabalho:
Sim

5.3. Apreciação global dos resultados académicos

5.3.1. Apreciação global
O sucesso académico da população discente é razoável. 
O ciclo de estudos apresenta uma boa taxa global de sucesso.
Os níveis de empregabilidade dos graduados pelo ciclo de estudos não revelam grande dificuldades
de transição para o mercado de trabalho. 
Globalmente os resultados parecem ser satisfatórios. O sucesso escolar é globalmente satisfatório
em todas áreas científicas e na generalidade das unidades curriculares, destacando a área científica
do curso Turismo e Ambiente (TA).

5.3.2. Pontos fortes
O CE Mestrado Turismo e Ambiente (TA) faz sentido para o mercado de trabalho da região onde se
insere e de acordo com suas necessidades. 

Foi dada evidência de uma forte disponibilidade dos docentes para acompanhar o percurso escolar
dos alunos.

O forte envolvimento dos órgãos da instituição na procura de implementação de ações de melhoria
que sejam observáveis pelos vários intervenientes no ensino do Turismo e Ambiente (TA) e que
tenham reflexo no sucesso académico.

Boa taxa de eficiência essencialmente no 1º ano, e elevado nível de empregabilidade após terminar o
ciclo de estudos. 

5.3.3. Recomendações de melhoria
Consolidar e continuar a desenvolver o trabalho realizado. 

Atualizar o plano de estudos de modo a tornar mais atrativo para estudantes internacionais e para
lhes permitir desenvolver competências que potenciem a sua integração no mercado de trabalho e
empresarial, nacional e internacional.

Sugere-se a inclusão de conteúdos relacionados com o empreendedorismo, inovação e
competitividade.

Um particular esforço no incentivo a terminar o ciclo de estudos, ou seja, terminar suas dissertações
e projetos. 

6. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e
artísticas
Perguntas 6.1. a 6.5.

6.1. Centros de Investigação
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A instituição dispõe de recursos organizativos e humanos que integrem os seus docentes em
atividades de investigação, seja por si ou através da sua participação ou colaboração, ou dos seus
docentes e investigadores, em instituições científicas reconhecidas:
Sim
6.2. Produção científica ou artística
Existem publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com
revisão por pares, livros e capítulos de livro ou trabalhos de produção artística, ou publicações
resultantes de atividades de investigação orientada ou de desenvolvimento profissional de alto nível,
nos últimos cinco anos, com relevância para a área do ciclo de estudos:
Em parte
6.3. Outras publicações
Existem outras publicações do corpo docente com relevância para a área do ciclo de estudos,
designadamente de natureza pedagógica:
Em parte
6.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico
As atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e
formação avançada na(s) área(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos representam um contributo
real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural,
desportiva e artística:
Em parte
6.5. Integração em projetos e parcerias nacionais e internacionais
As atividades científicas, tecnológicas e artísticas estão integradas em projetos e/ou parcerias
nacionais e internacionais:
Em parte

6.6. Apreciação global dos resultados das atividades científicas, tecnológicas
e artísticas

6.6.1. Apreciação global
Docentes (9) integram unicamente o Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em
Turismo (CITUR), que ainda não está classificado pela FCT. Muitos docentes veem o CITUR como
oportunidade para se envolverem mais em redes e aumentar a produção cientifica.

Foi anexado um mapa resumo de publicações científicas do corpo docente com alguns dos artigos
centrados na AC do Turismo, embora com necessidade de incrementar este número, essencialmente
em revistas internacionais de referência. 

São apresentadas algumas atividades de prestação de serviços à comunidade envolvente para a
promoção do turismo regional e nacional.

Há referencia a um projeto a nível nacional e nenhum projeto internacional. 

6.6.2. Pontos fortes
Nada a indicar
6.6.3. Recomendações de melhoria
Maior participação dos docentes em projetos de investigação e desenvolvimento de parcerias de
investigação nacionais e internacionais, designadamente em atividades de prestação de serviços à
comunidade envolvente, desenvolvimento tecnológico e artístico e formação avançada na AC
principal do CE.

Envolver os estudantes em projetos científicos, nomeadamente através de projetos aplicados ao
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desenvolvimento do turismo a nível regional e/ou nacional.

Os docentes podem trabalhar mais em rede com pares portugueses e do exterior. 

Aumentar a produção de publicações cientificas com revisão de pares. 

7. Nível de internacionalização
Perguntas 7.1. a 7.3.

7.1. Mobilidade de estudantes e docentes
Existe um nível significativo de mobilidade de estudantes e docentes do ciclo de estudos:
Não
7.2. Estudantes estrangeiros
Existem estudantes estrangeiros matriculados no ciclo de estudos (para além de estudantes em
mobilidade):
Não
7.3. Participação em redes internacionais
A instituição participa em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos:
Em parte

7.4. Apreciação global do nível de internacionalização

7.4.1. Apreciação global
Mobilidade de estudantes, tanto incoming como outgoing, é inexistente.

Há mobilidade razoável dos docentes, tanto para incoming como para outgoing.

Foi apresentado um conjunto de redes internacionais com que a IES mantém acordos bilaterais, mas
sem evidencia de trabalhos realizados pelos docentes, através dessas redes.

7.4.2. Pontos fortes
Nada a indicar

7.4.3. Recomendações de melhoria
Aumentar o número de acordos bilaterais e diversificar os parceiros em termos geográficos. 

Aumentar os trabalhos em rede, quer interna quer com pares do exterior, com IES portuguesas e
estrangeiras. Integrar redes internacionais de investigadores, em áreas de especial interesse para o
CE.

Aumentar a mobilidade dos estudantes e não-docentes no âmbito do Erasmus+.

8. Organização interna e mecanismos de garantia da
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qualidade
Perguntas 8.1 a 8.6

8.1. Sistema interno de garantia da qualidade
Existe um sistema interno de garantia da qualidade, a nível da Instituição ou da Unidade Orgânica,
certificado pela A3ES:
Sim (passa diretamente ao campo 8.7)
8.2. Mecanismos de garantia da qualidade
Existem mecanismos de garantia da qualidade do ciclo de estudos e das atividades desenvolvidas
pelos serviços ou estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem:
<sem resposta>
8.3. Coordenação e estrutura(s) de apoio
Existem um coordenador e estrutura(s) responsáveis pela implementação dos mecanismos de
garantia da qualidade do(s) ciclo(s) de estudos:
<sem resposta>
8.4. Avaliação do pessoal docente
Existem procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e estão implementadas
medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional:
<sem resposta>
8.5. Avaliação do pessoal não-docente
Existem procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e estão implementadas medidas
conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional:
<sem resposta>
8.6. Outras vias de avaliação
Existiram outras avaliações do ciclo de estudos ou de natureza institucional, nos últimos cinco anos,
não conduzidas pela A3ES:
<sem resposta>
8.6.1. Conclusões de outras avaliações (quando aplicável)
<sem resposta>

8.7. Apreciação global dos mecanismos de garantia da qualidade

8.7.1. Apreciação global
De acordo com o documento de autoavaliação (ver parágrafo 7.1), o Sistema Interno de Garantia da
Qualidade foi certificado pela A3ES, sendo, portanto, dispensado do preenchimento das seções 7.2 a
7.6.

O IPLeiria possui um Manual de Qualidade elaborado, desde 2013. Anualmente é publicado um
relatório de situação e anexado ao arquivo de autoavaliação, neste caso relacionado ao ano letivo
2015/2016, com dados relevantes do Ciclo de Estudos (1 ), incluindo o parecer da Comissão
Científica e Pedagógica, com propostas de melhoria e ações a serem tomadas, emanadas de acordo
com as informações provenientes do relatório apresentado.

Por outro lado, ações de melhoria foram identificadas a fim de abordar as fraquezas destacadas na
análise SWOT feita para o programa de estudo. As medidas de melhoria foram priorizadas, com os
correspondentes indicadores de implementação atribuídos a cada um deles.

Informações sobre os alunos (in-take, graduado, abandono), desempenho acadêmico por UC, número
de desempenho de ECTS por aluno, tempo para terminar, entre outros
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8.7.2. Pontos fortes
A instituição desenvolveu um Manual de Qualidade detalhado e os procedimentos gerais
correspondentes, para garantir a qualidade dos processos de educação e estabelecer os mecanismos
de controle com um sistema de acompanhamento, envolvendo os organismos relevantes dentro da
instituição (Conselho da Qualidade, Presidente, Conselhos Científicos e Pedagógicos, Conselho
Consultivo, Provedor do Estudante, Diretor da Unidade Orgânica, Conselho de Representantes,
Coordenador do Departamento, Coordenador do Curso, Comissão Científica e Pedagógica do Curso e
Conselho de Acão Social), de forma a atingir os objetivos estabelecidos, trazendo graduados
qualificados nas competências exigidas pela indústria.

Avaliação de desempenho do pessoal docente e não docente.

As ações de melhoria estão muito relacionadas à viabilidade do programa, dependendo do número
de candidatos registados.

8.7.3. Recomendações de melhoria
As propostas feitas pelo Comité Científico e Pedagógico, no relatório de situação 2015/2016, estão
relacionadas com o número de candidatos provenientes do 1º ciclo de estudos no IP Leiria, devido a
que a continuidade do ciclo de estudos pode estar em causa. 

Um plano de ação com responsabilidades atribuídas para assegurar a continuidade do programa
seria recomendado.

9. Melhoria do ciclo de estudos – Evolução desde a avaliação
anterior e ações futuras de melhoria
9.1. Evolução desde a avaliação anterior
Nenhuma ação de melhoria foi relatada, conforme implementada desde a avaliação anterior.
9.2. Apreciação e validação das propostas de melhoria futura
O futuro deste ciclo de estudos vem do fortalecimento da aposta da ESTM / IP Leiria na investigação
e na ciência, em particular, na criação a nível nacional do CITUR - Centro de Investigação.
Desenvolvimento e Inovação em Turismo, sediado na ESTM em Peniche. 

As medidas corretivas estão também relacionadas com a sistematização dos licenciandos da área de
turismo da ESTM / IPLeiria, que podem candidatar-se à primeira ronda de candidaturas, ocupando
temporariamente as respetivas vagas do ciclo.

10. Reestruturação curricular (se aplicável)
10.1. Apreciação e validação da proposta de reestruturação curricular
<sem resposta>

11. Observações finais
11.1. Apreciação da pronúncia da instituição (quando aplicável)
<sem resposta>
11.2. Observações
<sem resposta>
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11.3. PDF (máx. 100kB)
<sem resposta>

12. Conclusões
12.1. Apreciação global do ciclo de estudos
O horário não aparenta ser adequado às necessidades dos estudantes, maioritariamente
trabalhadores-estudantes. Sugere-se uma maior reflexão sobre esta situação, que poderá passar pelo
sistema de b-learning.

O Coordenador do Curso possui perfil académico adequado. 

Verifica-se uma boa dinâmica de formação e contratação do pessoal docente, particularmente na
área predominante do CE, o que leva ao cumprimento dos aspetos legais da composição do corpo
docente, com a exceção de docentes com o titulo de especialista por provas publicas. 

As cargas letivas atribuídas aparentam ser equilibradas.

As AC´s praticadas não são adequadas à missão, objetivos e imagem da ESTM. Agora, com a
alteração da lei, é necessário proceder com uma melhor adequação das AC`s aos CNAEF´s
respetivos, já estabelecido no decreto lei 115 de 2013.

Agora que mais docentes possuem o doutoramento, é necessário um incremento significativo de
Investigação Aplicada, Publicações em Revistas com impacto e Desenvolvimento de projetos, junto
dos parceiros regionais, que levem ao incentivo, por parte dos estudantes e corpo docente, de uma
atitude permanente de Pesquisa e Divulgação de resultados.
Identificou-se a necessidade de maior envolvimento do corpo docente na região, particularmente
com maior ligação ao tecido empresarial. 

Recomenda-se maior envolvimento dos estudantes na investigação e prestação de serviços à
comunidade, o que poderá ser um fator motivador ao realizar trabalhos com promotores reais e de
aplicação real.

Docentes integram unicamente o CITUR, que ainda não está classificado pela FCT. Muitos docentes
veem o CITUR como oportunidade para se envolverem mais em redes e aumentar a produção
cientifica.

Há necessidade de aumentar os trabalhos em rede, quer interna quer com pares do exterior, com
IES portuguesas e estrangeiras. Integrar redes internacionais de investigadores, em áreas de
especial interesse para o CE. Foi apresentado um conjunto de redes internacionais com que a IES
mantém acordos bilaterais, mas sem evidencia de trabalhos realizados pelos docentes, através
dessas redes. 

Os diversos stakeholders são da opinião que o plano de estudos se torne mais profissionalizante, que
é característico do ensino politécnico.

Embora tenha sido identificado, no relatório de autoavaliação, o investimento no Parque Tecnológico,
verifica-se a necessidade da substituir/atualizar com maior frequência os computadores devido ao
intenso uso e desgaste dos mesmos, o que dificulta o uso por parte dos estudantes.

12.2. Recomendação final.
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ACEF/1718/1001431 — Relatório preliminar da CAE
Com fundamento na apreciação global do ciclo de estudos, a CAE recomenda:
O ciclo de estudos deve ser acreditado
12.3. Período de acreditação condicional (se aplicável):
<sem resposta>
12.4. Condições:
<sem resposta>

pág. 12 de 12


